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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Σπάτα,  21-09-2021 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Αριθ. Πρωτ.  25676 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ –ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. ΣΜΕ 01/2021 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

                              Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α΄87), όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/97 (ΦΕΚ Α΄206), όπως ισχύουν. 
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 4765/21, όπως ισχύουν. 

4. Την υπ’ αριθ. 81/04-03-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: 

ΩΤΣΗΩ1Χ-0ΗΜ) με θέμα «Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων 

έκτακτου προσωπικού με σύναψη σύμβασης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το έτος 2020». 
5. Την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./103/12348/16-07-2020 Απόφαση της Επιτροπής της 

παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθ. 33/06 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280Α΄), όπως ισχύει. 

6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 58393/15411/03-08-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής με θέμα «Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου»  
7. Την υπ’ αριθ. 351/29-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

(ΑΔΑ: 68ΔΦΩ1Χ-ΝΟΞ) με θέμα «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αριθμού και 

ειδικοτήτων έκτακτου προσωπικού με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με κάλυψη 

της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το έτος 2020». 
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 82773/20480/09-10-2020 απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 

στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος». 

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 6434/26-02-2020 βεβαίωση πίστωσης της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών. 
10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 30520/16-10-2020 Ανακοίνωση του Δήμου για σύναψη 

συμβάσεων μίσθωσης έργων. 

11. Οι υπ’ αριθ. πρωτ. 34010/18-11-2020 (ειδικότητα ΠΕ Παθολόγων, κωδ. 103), 

34011/18-11-2020 (ειδικότητα ΠΕ Ψυχιάτρων, κωδ.105) και 34013/18-11-2020 
(ειδικότητα ΠΕ Παιδιάτρων, κωδ. 104) πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας. 

12.  Οι υπ΄ αριθ. πρωτ. 34012/18-11-2020 (ειδικότητα ΠΕ Καρδιολόγων, κωδ. 102), 

34014/18-11-2020 (ειδικότητα ΠΕ Ορθοπεδικός Χειρούργος, κωδ. 101) και 

34015/18-11-2020 (ειδικότητα ΠΕ Ψυχιάτρων, κωδ. 105) πίνακες απορριπτέων.  
13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 35382/03-12-2020 υπεύθυνη δήλωση παραίτησης του 

επιτυχόντα για την ειδικότητα ΠΕ Ψυχιάτρων (κωδικός θέσης 105). 

14. Την υπ’ αριθ. 616/01-12-2020 (ΑΔΑ: 6Ο9ΔΩ1Χ-Χ06) Απόφαση Δημάρχου για την 

πρόσληψη για τις ειδικότητες ΠΕ Παιδιάτρου (κωδικός θέσης 104) και ΠΕ Παθολόγου 
(κωδικός ειδικότητας 103).     

15. Την αριθμ. 393/2021 απόφαση Δημάρχου περί επανάληψης της ανακοίνωσης λόγω 

του άγονου αποτελέσματος  

Ανακοινώνει 

 
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τριών (3) άτομα για την 

κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής με αντικείμενο την 

εκτέλεση του έργου «Παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στους 

κατοίκους του Δήμου μέσω των Δημοτικών Ιατρείων» συνολικής διάρκειας 
δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο 

εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων 

(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  

απασχόλησης 
Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 
Δημοτικά Ιατρεία Δήμου 

Σπάτων – Αρτέμιδος 

ΠΕ Ορθοπεδικός 

- Χειρουργός 
12 μήνες 1 

102 
Δημοτικά Ιατρεία Δήμου 

Σπάτων – Αρτέμιδος 
ΠΕ Καρδιολόγων 12 μήνες 1 

105 
Δημοτικά Ιατρεία Δήμου 

Σπάτων – Αρτέμιδος 
ΠΕ Ψυχιάτρων 12 μήνες 1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 

αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες 

τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, 
3. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου, 

4. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Ορθοπεδικής, 

5.Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, 

αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του 
ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. 

102 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 

αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες 

τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, 

3. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου, 

4. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Καρδιολογίας, 
5.Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, 

αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του 

ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. 

105 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες 

τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, 

3. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου, 
4. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Ψυχιατρικής, 

5.Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, 

αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του 

ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
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1. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 

δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40) 

 
κατηγορία  
ΠΕ 

5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

μονάδες 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 

 
2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) 

μήνες 

εμπειρίας 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 57 58 59 

60 

και 

άνω 
μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 … 399 406 413 420 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς απασχόλησης νοείται η 

απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή 
άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της 

ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

101, 102, 105 
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της 

ζητούμενης άδειας χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής της 

αντίστοιχης ειδικότητας.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση 
Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του 

Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου 

(ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 15. Πιστοποιητικά απόδειξης 

εμπειρίας. 

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο 

«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» (βλ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).   
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 

λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων 

Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του 

Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή 

εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που 
εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην 

εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων 

Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο 

χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου στον οποίο εδρεύει η 
υπηρεσία και στο διαδικτυακό τόπο www.spata-atemis.gr.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της 

υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος, Δημ. Χρ. 

http://www.spata-atemis.gr/
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Μπέκα και Βασ. Παύλου, Σπάτα Αττικής, Τ.Κ. 19004, απευθύνοντάς την στο 
Γραφείο Πρωτοκόλλου υπόψη κας Τρούμπουλου Σπυριδούλας ή κου Μπούρδη 

Δημητρίου. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο 

φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των 

υποψηφίων. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι οκτώ (08) ημέρες (υπολογιζόμενες 

ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 

παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας 

και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι 
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με 

την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, 

εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία 

μας στην ανωτέρω διεύθυνση και β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου www.spata-

artemis.gr. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων ανά ειδικότητα, τους 

κατατάσσει βάσει βαθμού βασικού τίτλου και εμπειρίας. Η κατάταξη των υποψηφίων, 

βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης 

έργου, πραγματοποιείται ως εξής:  

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη 

συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης 

(βαθμός τίτλου σπουδών και εμπειρία). 

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία η σειρά μεταξύ 
των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, 

τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας.  

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα 

σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την 

επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση 

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες 

υποψηφίους μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. 

Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, 
αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της 

οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων 

υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα 
και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου. 

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το 

«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)». Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του 

δικτυακού τόπου www.spata-artemis.gr. 
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